
   )) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل: ((

)) هذا الذي  قال بلى ولكن ليطمئن قلبي )) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ (( بسم اهللا الرحمن الرحيم(( 

  وقفنا عليه ؟

))؛ وعليه  بلى من قوله: ((يف اآلية أيضا: جواز االقتصار يف اجلواب على احلرف الدال عليه؛ من أين يؤخذ؟ 

فلو قيل للرجل: أو مل تطلق زوجتك؟ فقال: بلى؛ طلقت؛ ولو قيل للرجل: أزوجت فالنا؟ قال: نعم؛ انعقد؛ ألن 

  حرف اجلواب يغين عن ذكر اجلملة .

ئن ولكن ليطم((  وفيها أيضا من فوائد اآلية الكرمية: الرد على من قال إن اإلميان ال يزيد وال ينقص؛ لقوله:
   )) فإن الطمأنينة زيادة إميان وقوة . قلبي

فخذ أربعة من  (( امتحان اهللا عزوجل العبد مبا يزداد به إميانا؛ لقوله:جواز ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إثبات 
  )). يأتينك سعيا )) إىل قوله: (( الطير. . .

حيث حصل إحياء املوتى، أي إحياء هذه الطيور  ، كمال قدرة اهللا تعاىلآدم  ومن فوائدها أيضا: كمال قدرة اهللا

   مبجرد دعوة ابراهيم إياهن؛ أقبلن فأقبلن سعيا .

  .ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: العزيز واحلكيم

س؛ فهو متضمن لصفة وال عكوإثبات ما تضمناه من الصفة؛ وهي العزة واحلكمة؛ ألن كل اسم من أمساء اهللا  

يعين ليس كل صفة يؤخذ منها اسم؛ لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ ملاذا؟ ألن أمساء اهللا عزوجل أعالم، 

  والغالب عليها أا جمرد أعالم .وأوصاف وأعالما  ؛ خبالف أمساء اإلنسان فقد تكون صافو وأ

ليقني ثالثة: )) ودرجات ا الموتىأرني كيف تحيي  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ليس اخلرب كاملعاينة؛ لقوله: ((

اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني؛ أيها أعلى؟ حق اليقني؛ ويظهر ذلك باملثال؛ فإذا  معلم، وعني، وحق؛ عل

قلت لك: إن عندي تفاحة حلوة فهذا علم اليقني؛ فإذا أريتك إياها فهو عني اليقني؛ فإذا أكلتها فهذا حق 

ورأى المجرمون  النار، وعدوا النار؛ فإذا رأوها يوم القيامة فهو عني اليقني (( اليقني كذا؟ طيب؛ الكفار وعدوا
    ))؛ فإذا دخلوها فهو حق اليقني . مث نبدأ الدرس اجلديد اآلن ؟ واقعوهامالنار فظنوا أنهم 

  )) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل قال اهللا تعاىل: ((

)) يطلق املثل على الشبه، ويطلق املثل على الصفة؛ فإن ذكر مماثل فاملراد به الشبه وإال فاملراد به الصفة؛  مثل ((

)) املراد باملثل هنا الصفة؛ ملاذا؟  مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ففي قوله تعاىل: ((

مثلهم كمثل الذي استوقد فهذا مبعىن الشبه؛ كقوله تعاىل: ((  مثلكألنه مل يذكر املماثل؛ أما إذا قيل: مثل هذا  



)) هذا املراد به الشبه يعين شبه هؤالء   مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة ))؛ هنا (( نارا

ل به كشبه هذا الشيء؛ ولننظر اآلن هل هناك مطابقة بني املمثل واملمثل به؟ ال؛ ألن املمثل هو العامل واملمث

نفق لكنها بإزاء املنفق؛ وإال ال؟ طيب من الذي يقوم بإزاء املنفق ؟ زارع احلبة؛ وهلذا املالعمل؛ فاحلبة ليست بإزاء 

فإما أن يقدر مثل عمل الذين ينفقون أمواهلم  وإما يف اخلرب؛  أاآلية فيها تقدير إما يف املبتدقال بعض العلماء: إن 

فقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل زارع حبة أنبتت سبع سنابل؛ أما هنا يف اآلية مثل الذين ين كمثل حبة؛ أو يقدر:

م ظم متثيل العامل والعمل، انتظئدة وهي: أنه أن هذا التمثيل انتالكرمية ففيها يف احلقيقة اختصار، اختصار لفا

مهما مجيعا وهذا من ظاملثل انت؛ مثل الذين كمثل حبة؛ إذا البد من عمل والبد من عامل؛ فمتثيل العامل والعمل

  بالغة القرآن.

)) ما معىن إنفاق ؟ معناه البذل، البذل؛ واألموال مجع مال؛ وهو كل ما يتموله  مثل الذين ينفقون قوله: ((

اإلنسان من أعيان أو منافع؛ األعيان مثل ؟ كالدراهم والدنانري والسيارات والدور وما أشبه ذلك؛ واملنافع كالعني 

جرة فإن املستأجر مالك للمنفعة؛ املهم أن املال يشمل، ويش يشمل؟ األعيان و املنافع كل ما ميلكه املستأ

    اإلنسان من عني أو منفعة فهو مال.

)) سبيل مبعىن طريق؛ وسبيل اهللا سبحانه وتعاىل هو شرعه؛ ألنه يهدي إليه ويوصل إليه؛  في سبيل اهللا وقوله: ((

)) فالسبيل مبعىن  ا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهوأن هذ قال اهللا تعاىل: ((

الشرع؛ وأضيف إىل اهللا لسببني؛ السبب األول: أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه له؛ والسبب الثاين: أنه موصل 

ومن يشاقق عاىل: (( إليه؛ ويضاف السبيل أحيانا إىل سالك السبيل؛ فيقال: سبيل املؤمنني كما قال اهللا ت
هل بينهما تناقض؟ ال؛ ألنه يرمحك اهللا ))  الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

يضاف إىل املؤمنني باعتبار أم هم الذين سلكوا؛ وإىل اهللا باعتبار أنه الذي وضعه وأنه موصل إليه؛ كما أن 

وأصلح وال تتبع  املؤمنني؛ قال اهللا تعاىل عن موسى ألخيه هارون: ((السبيل أيضا يضاف إىل سالكه من غري 
))؛ وقال  وال تتبع سبيل اللذين ال يعلمون )) وقال تعاىل للرسول عليه الصالة والسالم: (( سبيل المفسدين

  )) إىل غري ذلك من اآليات؛ وذلك ألن السبيل هو الطريق فيضاف إىل بين سبيل المجرمينستولتتعاىل: (( 

)) قلت املراد بذلك يف شرع اهللا؛ ألن شرع اهللا هو سبيله؛ ومعىن  في سبيل اهللا كل أحد حبسبه؛ طيب ((

إنفاقهم يف شرع اهللا أن يكون ذلك إخالصا هللا وإتباعا لشرعه؛ فمن نوى فإنفاقه غري اهللا فليس يف سبيل اهللا مثل 

املساكني لكنه أنفق ليقال إن فالنا جواد أو إنه كرمي؛  الرياء، رجل أنفق، أنفق يف اجلهاد أو أنفق يف الصدقة على

هذا ليس يف سبيل اهللا؛ حقل العمل يف سبيل اهللا وإال ال؟ يعين هذا الرجل أخذ مال وذهب يتصدق على الفقراء 



قل هذا حقل يعين مكان العمل يف سبيل اهللا وإال ال؟ لكن احلالذين يقبلون للجهاد فأعطاهم؛  أو ذهب إىل

صل و ما قصد وجه اهللا عزوجل؛ إذا ما أراد السبيل الذي ي ءيش؟ ألنه مرااإلنسان ليس يف سبيل اهللا؛ أل عمل هذا

إىل اهللا، وال يهمه أن يقبل اهللا منه أو ال يقبل ال يهم؛ املهم أن يقال عند الناس أنه رجل كرمي نعم؟ أو جواد؛ 

فإن أنفق يف وجه ال يرضى به اهللا فليس يف سبيل طيب يف سبيل اهللا أيضا البد أن يكون على حسب شريعة اهللا؛ 

اهللا؛ كذا؟ وإن أخلص هللا؛ كرجل ينفق على البدع؛ إنسان يقول أنا أريد بذلك وجه اهللا لكن ينفق على البدع 

وهذا كثري كبناء الربط للصوفية املنحرفة؛ بناء البيوت لألعياد امليالدية؛ طبع الكتب املشتملة على بدع؛ هذا قد 

إلنسان بذلك وجه اهللا لكنه ضال؛ فهل يكون يف سبيل اهللا؟ ال؛ هذا ال يكون يف سبيل اهللا؛ إذا يف سبيل يريد ا

  اهللا البد فيه من شيئني

  األول أن يكون خالصا هللا 

  والثاين أن يكون متبعا فيه شريعة اهللا سبحانه وتعاىل. 

)) طيب يف سبيل اهللا املراد به هنا كل شيء شرعه اهللا  مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة ((

أو املراد به قتال أعداء اهللا؟ أكثر ما يطلق سبيل اهللا على قتال أعداء اهللا؛ ولكنه قد يراد به ما هو أمشل وأعم  

  كهذه اآلية فيكون شامال.

في كل  حدة سبعة؛ (()) حبة بذرها إنسان فأنبتت سبع سنابل؛ صارت الوا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ((
)) نعم؟ تكون اجلميع سبع مائة؛ فاحلسنة إذا يف اإلنفاق يف سبيل اهللا تكون بسبع مائة؛ وهل  سنبلة مائة حبة

   .هذا حد؟ ال

من  )) قد يضاعف اهللا تعاىل أكثر من ذلك ملن يشاء؛ وكلمة (( واهللا يضاعف لمن يشاء قال اهللا تعاىل: (( 
نسبة هللا عزوجل؛ بل مشيئة اهللا مقرونة باحلكمة فيضاعف ملن يشاء ممن الجمرد ب)) ليس هناك مشيئة  يشاء

اقتضت حكمته أن يضاعف له؛ وأسباب مضاعفة العمل تقدمت لنا وذكرنا أن أسباا كم؟ سبعة، سبعة من 

  تذكر أسباب مضاعفة العمل؟ أي نعما اإلخالص؛ هل ميكن أن نتذكرها اآلن ؟ ميكن أن نهأمه

  خالصاإل :الطالب

  يال هذا واحد: الشيخ 

  باعتبار الزمن:الطالب 

  باعتبار الزمن النية...:الشيخ

  باعتبار املكان:الطالب



  باعتبار املكان  :الشيخ

  : باعتبار العمل الطالب

   العمل نفسه جنسه وإال نوعه؟ :الشيخ

  جنسه ونوعه :الطالب

  جنسه ونوعه زين :الشيخ

  اإلخالص النية: الطالب

  اإلخالص النية :الشيخ

  :احلال الطالب

  احلال :الشيخ

  باعتبار الكيفية؟  :الطالب

ما يدخل يف نوع العمل؟ طيب نأخذها أوال؛ أوال الدليل على ما قلت اعتبار العامل يا زيد ما هو الدليل  :الشيخ

  ؟

  ...؟:الطالب

  هذا باعتبار العامل؛ فيه أيضا دليل آخر؟  :الشيخ 

  ))  إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من األخرو  قوله تعاىل: ((: الطالب

  ...ال هذا  :الشيخ

  )) ؟ إنما يتقبل اهللا من المتقين (( :الطالب

  نعم؟ ال؛   :الشيخ

  ) . .ألف ديناردرهم سبق  قوله صلى اهللا عليه وسلم: (: الطالب

  ال هذا باعتبار احلال  :الشيخ

  أجر املصابرة: الطالب

 لعامل أجر ل يكونالمصابرة في آخر الزمان  يف آخر الزمان أجر مخسني؛ صح (أجر املصابرة  :الشيخ
  ؟ مخسني من الصحابة) مخسني أيش خمسين

  :احلالالطالب



) طيب الزمان؟  خير الصدقة أي الصدقة أفضل قال: جهد المقل( طيب احلال كما يف قول الرسول   :الشيخ

صيام يوم  ) و( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه( صلى اهللا عليه وسلم  قوله:الطالب
  ) وعشر األوائل من ذي احلجة الماضية سنةالعرفة يكفر 

  طيب ويش الدليل يف العشر األوائل من ذي احلجة ؟   :الشيخ

  يف حديث: الطالب

  غامنما هو؟  :الشيخ 

) ؛  ح أحب إلى اهللا هذه األيام العشرما من أيام العمل الصال اهللا عليه وسلم: (قول الرسول صلى : الطالب

  مكان عندك؟ نعم :الشيخ

  ) صالة في مسجدي هذا خير من ألف صالة إال المسجد الحرام ( :الطالب

  ؟طيب من  :الشيخ

اطلع إلى أهل بدر فقال ما تدري لعل اهللا العمل؛ أصحاب معركة بدر قال صلى اهللا عليه وسلم: ( : الطالب 
  )  اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم

  وغريه ؟)  ما تدري لعل اهللا اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم(  :الشيخ

  الفرائض أفضل من جنس النوافل :الطالب

يكون باعتبار النوع أيضا؛ الفرائض جنس ونفس  الفرائض أفضل من جنس النوافل صح؛ النوع؟ أن :الشيخ 

  االفرائض ختتلف؛ فالصالة أفضل من الزكاة والزكاة أفضل من الصيام وصالة العصر أفضل من غريه

  الفرائض والسنن :الطالب

فرائض أفضل من الأي نعم؛ وباعتبار النوع؟ ملاذا ال نقول الصالة أفضل من الزكاة؟ شف اآلن جنس   :الشيخ

ل هذا جنس، اجلنس هو الذي حتته أنواع، مر علينا يف تعريف اجلنس، اجلنس هو الذي حتته أنواع؛ الفرائض النواف

؛ واضح حج وإال ال؟ طيب إذا الصالة أفضل من الزكاة؛ الزكاة أفضل من الصيام ،صيام ،زكاة ،حتتها أنواع صالة

افر والزكاة ورد فيها من العقوبات ما مل يرد يف فهو ك هاهذا باعتبار النوع؛ الدليل ؟ الدليل إن الصالة من ترك

ويش  هذا باعتبار النوع الصيام واحلج؛ بقينا أيضا النوافل ختتلف وإال ما ختتلف؟ ختتلف بعضها أوكد من بعض؛

بقي علينا مخسة هذه؟ كيفية العمل الكيفية؟ الصالة باخلشوع أفضل من صالة بدون خشوع؛ كلما كان اإلنسان 

  ته للرسول صلى اهللا عليه وسلم كان أكمل؛ فصالة خبشوع أفضل من صالة بال خشوع؛أتبع يف عباد

  باعتبار النية:الطالب 



  بالغا .عظيما نعم؛ االختالف باعتبار النية؛ وهذا األخري ينبغي أن يكون هو األول؛ ألن له تأثريا  

)) هل هو على إطالقا وأنه  يشاءواهللا يضاعف لمن  طيب إذا نرجع إىل درس القرآن قال اهللا تعاىل: ((

يضاعف سبحانه وتعاىل رد املشيئة ؟ ال؛ بل يضاعف ملن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف له؛ ألنه 

سبقنا قاعدة: أن كل شيء علق مبشيئة اهللا فإنه فإن املراد به املشيئة املقرونة باحلكمة؛ واستدللنا لذلك بقوله 

   )) نعم. شاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيماوما تشاءون إال أن ي تعاىل: ((

يف  كل  )) يعين واسع )) ومن سعته عزوجل سعة فضله وثوابه؛ (( واهللا واسع )) ((واهللا واسع عليم  قال: ((

ه أوسع العطاء وعلى هذا فقس؛ فكل ؤ صفاته؛ علمه أوسع العلوم، رمحته أوسع الرمحة، وحلمه أوسع احللم، وعطا

)) أي ذو علم؛ والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه  عليم (( واسعة عظيمة عليا؛ و صفاته فإا صفات

إدراكا جازما ؛ صح؟ سئل: مىت عزوة بدر؟ قال: يف السنة اخلامسة؛ متأكد ؟ قال: متأكد مثل ما أنك تكلمين 

؛ عامل وإال غري عامل؟ اآلن؛ نقول هذا ما هو علم يسمى جهال مركبا؛ طيب سألناه عن غزوة بدر فقال: ال أدري

  عامل، غري عامل :الطالب

  : السؤال لواحدالشيخ

  ما يعلم :الطالب

  أيه هل هو عامل وإال غري عامل؟  :الشيخ

غري عامل؛ صح ولكن هذا يسمى جهال بسيطا غري مركبا؛ سألناه عن غزوة بدر فقال: إما يف الثانية أو : الطالب

  ة؛ علم؟ هذايف الثالثة ويرتجح عندي أا يف الثاني

  ظن :الطالب

  هذا ظن أو الثالثة  ثانيةيف الألنه ما جزم؛ الثالثة تسمى؟ شف الثانية أظن أا  ظن :الشيخ

  وهم :الطالب

  طيب قال: ال أدري أيف الثانية أم يف الثالثة؛ هذا وهم :الشيخ

  شك :الطالب

    . )) واهللا واسع عليم هذه؛ (( اتمتام؟ هذه أنواع اإلدراك شك :الشيخ

الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى لهم أجرهم عند ربهم وال  قال: ((
  )) خوف عليهم وال هم يحزنون



لهم أجرهم  (( )) مجلة، مجلة: لهم أجرهم عند ربهم ؛ خربها ((أ)) هذه مبتدالذين ينفقون أموالهم  يف ((
ملا بني فيما سبق اإلخالص وهو سابق على اإلنفاق واملتابعة وهي سابقة على ))؛ يقول اهللا عزوجل عند ربهم 

)) مث يوجد منهم، مث يعدم منهم ما يبطل نفقتهم؛  الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا اإلنفاق ذكر هنا ((

تكون يف سبيل يعين ألن النفقة هلا شروط سابقة وهلا مبطالت الحقة؛ الشروط السابقة اإلخالص، واملتابعة أن 

اهللا؛ والشروط الالحقة أن ال تتبع باملن واألذى؛ يعين قد ينفق اإلنسان ماال يف سبيل اهللا على وجه الشريعة لكن 

الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا ثم  يتبع على هذا اإلنفاق منا أو أذى بالنسبة للمنفق عليه؛ فذكر بعد ((
)) فقد سبق الكالم  الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا أما األول (())  ما أنفقوا منا وال أذى نو ال يتبع

   .عليه

ما  أي الدالة على الرتتيب والرتاخي؛ يعين مث ال يتبعون وال بعد مدة؛ (( " ثم ـ"أي بعد اإلنفاق، وأتى ب )) ثم ((
ن هو أن يظهر اإلنسان املنفق للمنفق عليه أن له عليه فضال كأن يظهر امل)) منا وال أذى؛   أنفقوا منا وال أذى

مبظهر املرتفع عليه وكأنه إذا رآه يقوله بعينه ما هو بفمه يقول اذكر الذي أنا أعطيتك؛ هذا ميكن وإال ال؟ ميكن؛ 

فهو أذى؛ بأن  ه أنه يقول: اذكر الذي أنا أعطيتك؛ هذا يعترب من؟ فإن أظهر ذلك للناسحميعين حتس من مال

ثت وفرشت له يف البيت وأث اكسوته وبنيت له بيتو وأعطيته  هيقول مثال عند الناس: شف هذا الرجل أنا أعطيت

عنده إال واحدا من الناس؛ هذا ويش يكون هذا؟ يكون أذى؛ فالذي مين  أينوأتيت له بأرزاق ومع ذلك ما ك

ا يبطل أجره ذا السبب؛ والذي ال يتبع ما أنفق منا وال على املعطى أو يؤذيه بالقول الدال على منته عليه هذ

   .أذى له األجر كامال

العامل يف مقابلة عمله؛ ومنه أجرة األجري؛ ومسى اهللا  )) األجر ما يعطاه لهم أجرهم عند ربهم وهلذا قال: (( 

سبحانه وتعاىل هذا الثواب أجرا؛ ألنه عزوجل تكفل للعامل بأن جيزيه على هذا العمل فصار كأجر األجري؛ وقد 

من ذا الذي  مسى اهللا تعاىل الثواب أجرا تشبيها للعمل باالستئجار ومساه مرة قرضا وهو أبلغ يف الكرم، قرضا ((
)) كأن هذا العمل الذي عملته هللا عزوجل كأنه قرض  يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعف اهللا له أضعافا كثيرة

لهم  مباذا؟ بالوفاء فسماه اهللا قرضا؛ قال عزوجل: ((هللا؛ ووجه الشبه بينهما أن يف كل منهما التزام اأقرضته 
؛ وهل للذي أنفق ومل يتبع ما أنفق منا وال )) مدخر عنده؛ هذا األجر املدخر أمر جمزوم به أجرهم عند ربهم

)) أي يأيت  وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أذى هل له أجر مقدم؟ اجلواب: نعم؛ دل عليه قوله تعاىل: ((

خبلفه وبدله؛ فتبني اآلن أن اإلنسان املنفق يف سبيل اهللا الذي مل يتبع ما أنفق منا وال أذى له أجر مدخر عند اهللا 

   )) . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل ((عاسبع مائة وله ثواب  تكون احلسنة



   شيخ؟ مثال يذكر الذي هو فعل لكن ما هو يقول عنده مثال أعطيتك أو فعلت يعين يف غيبه ؟ :الطالب

  حىت هذا فيه أذى :الشيخ 

  من ؟هذا  :الطالب

رمبا يذكرونه يوما من الدهر، ورمبا أيضا يهبط ميزان هذا  ذلكبال هذا أذى؛ ألن هؤالء الذين علموا   :الشيخ

  لرجل املعطى يهبط امليزان عندهما

  ولو ما يقصد واحدا بعينه يقول أعطيته كذا ؟ : الطالب

   هذا ال بأس لكنه خيشى فيه من الرياء أو اإلعجاب. :الشيخ

  الذي أعطاه  ؟  عجهل ير  احس منه باملنة  ما الواجب على الذي ينفق عليه مثال :الطالب

هذه ما جتيء يف الفوائد؛ لكن سؤاله مهم يقول: هل املنفق عليه إذا أحس بأن املنفق من عليه أو رمبا  :الشيخ

ق قبوله أم ال؟ ال يلزم؛ آذاه هل األفضل أن يبقى قابال لإلنفاق أو يرده؟ يرده كذا؟ طيب إذا رده هل يلزم املنفِ 

ى ملك اآلن فرجوعه إىل املنفق معناه جتديد ملك فال يلزمه قبوله؛ لكن له أن يقول: إما أن ألنه قد ملكه، املعطَ 

   تقبل أو حتبس لسانك عن الكالم واألذى .

  . . .؟حديث : كل ابن آدم له: الطالب

ل يحا وكما قاما مينع فإما أن يقال: هذا خاص بالصدقة واإلنفاق؛ ألن اإلنفاق اإلنسان يكون فيه شح :الشيخ

))؛ وكثري من الناس  وتحبون المال حبا جما )) وقال: (( وإنه لحب الخير لشديد : ((اهللا تعاىل يف وصفه

يهون عليه العمل بالنسبة لإلنفاق؛ وإما أن يقال: االقتصار على السبيل ما يف احلديث ال مينع الزيادة؛ ألن اهللا 

  هو األجر احملتم وما زاد فهو بفضل اهللا. )) فيكون األجر سبع مائة واهللا يضاعف لمن يشاء قال: ((

  ) يضاعف لسبعمائة ضعف إلى أضعاف عديدة: ( الطالب

   يعين حديث الصوم . هذا احلديث هو هوما ال  :الشيخ

ال تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( ! شيخ: الطالب
بني هذا احلديث وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين يف الصرب يف آخر الزمان ) كيف نوفق  بلغ مد أحدهم

   أجر مخسني صحايب؛ هنا يقول: ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه ؟

  ما؛ تذكرونه ؟أي نعم هذا مر علينا اجلمع بينه :الشيخ

  هذا اعتبار العمل :الطالب

  أيهما؟ :الشيخ 



  احلديث األول: الطالب 

  هو؟ الذي هو يعين يف حق الصحابة وإال يف حق الصابر؟ الذي :الشيخ

  قد يوجد يف التابعني من هو أفضل من بعض الصحابة يف حق الصحابة: الطالب

    لكن الصحايب يفضل عليه بالصحبةالصحايب  يكون أفضل من عملالصابر إذا عمل عمال :الطالب

يكون له كأجر مخسني صحايب أما إذا مل يصل : إذا وصل ذلك الصابر كعمل الصحابة يف ذلك الوقت الطالب

  عمل الصحايب فإنه ال يصل

  مل افهم فسر يل هذا الكالم :الشيخ

  : الصابر إذا عمل مثل عمل الصحايبالطالب

  يعين مثال صلى صالة الفريضة  :الشيخ

  أعماهلم ألن أعمال الصحابة كثريةال ما هو صالة الفريضة كل  :الطالب

  خلها يف الصدقة تصدق صحايب مبد وتصدق الصابر مبد كيف نقول؟   :الشيخ 

  ...الصحابة غري  ...يعين مثال:الطالب

  الرمحن ؟ دعب  :الشيخ

  ؟ . . .باعتبار العامل عصر الصحابة أفضل :الطالب

يعين معىن ذلك أن عمل الصحابة أفضل ممن بعدهم بالشك لكن هذا له أجر مخسني من أجل معاناة   :الشيخ

العمل ومشقته؛ كالذي أصاب السنة يف التيمم ملا مل يعد الصالة قال: أصبت السنة والثاين قال له: األجر مرتني؛ 

حد يف فضل العمل من أجل الصحبة فهل نقول اآلن إن هذا أفضل من ذاك ؟ ال؛ فيقال: الصحابة ال يدانيهم أ

   لكن هذا أفضل من أجل املعاناة واملضايقة.

  ما الفرق بني الواسع والكبري ؟  : الطالب

الفرق بينهما أن الواسع من السعة وهو بلوغ غاية الشيء؛ وأما الكبري فإنه يعود إىل الذات وهو الكربياء   :الشيخ

مجيع الصفات؛ أما هذا فهو فقط خاص بالكربياء من الصفات  فقط؛ فمتعلق الواسع أمشل وأعم؛ ألنه يشمل

  ذات اهللا عزوجل فإنه أكرب من كل شيء. كربوكذلك ب

  بذاته ؟  واسعما نقول : الطالب

وسع كرسيه السموات  (( واهللا أخشى أن يتوهم منها متوهم بأن األشياء حالة فيه؛ كما يف قوله:  :الشيخ
   بالسموات واألرض؛ وهلذا أحتاشى أن أقول هكذا؛ هو واسع يف صفاته .)) فإن الكرسي حميط  واألرض



  )) يضاعف: هناك قراءة يف (( الطالب

  )) فيضعّ : نعم يف قراءة ((  الشيخ

 َأًذى َوَال  َمنا َأنـَْفُقوا َما يـُْتِبُعونَ  َال  ثُم  اللهِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَواَلُهمْ  يـُْنِفُقونَ  لِذينَ ا ثلم قال اهللا عزوجل: ((: الطالب
رٌ  َوَمْغِفَرةٌ  َمْعُروفٌ  قـَْولٌ ) 262( َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َوَال  رَبِهمْ  ِعْندَ  َأْجُرُهمْ  َلُهمْ   يـَْتبَـُعَها َصَدَقةٍ  ِمنْ  َخيـْ
 رِئَاءَ  َماَلهُ  يـُْنِفقُ  َكالِذي َواْألََذى بِاْلَمن  َصَدقَاِتُكمْ  تـُْبِطُلوا َال  آَمُنوا الِذينَ  َأيـَها يَا) 263( َحِليمٌ  َغِني  َواللهُ  َأًذى

 يـَْقِدُرونَ  َال  َصْلًدا فـَتَـرََكهُ  َواِبلٌ  فََأَصابَهُ  تـَُرابٌ  َعَلْيهِ  َصْفَوانٍ  َكَمَثلِ  َفَمثـَُلهُ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  يـُْؤِمنُ  َوَال  الناسِ 
  )) . اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  َواللهُ  َكَسُبوا ِمما َشْيءٍ  َعَلى

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: ((: الشيخ
    ...خذنا فوائد اآلية األوىلما أ)) فوائد اآلية نعم أنبتت سبع سنابل 

)) األجر هو الثواب كما قلنا سابقا؛ ومسي أجرا ألن اهللا سبحانه  ربهم لهم أجرهم عند قال اهللا تعاىل: (( 

ألجرة ألجريه؛ وهذا من غاية فضل اهللا عزوجل أن جيعل الثواب باوتعاىل تعهد به للعامل كتعهد املستأجر 

قرضا حسنا إن تقرضوا اهللا للعاملني مبنزلة األجرة على املستأجرين كما مسى اهللا تعاىل ذلك قرضا يف قوله: (( 
ه؛ فكأن اهللا عزوجل ؤ ))؛ ووجه مشاة القرض ظاهر وهو أن كال منهما الزم وفا يضاعفه لكم ويغفر لكم

عند  ه؛ وقوله: ((ؤ لكرمه وإحسانه جعل البذل من أجله واإلنفاق من أجله مبنزلة القرض الذي يلزم املقرتض وفا
تكون يف املكان، تكون يف املكان؛ وقد يراد ا ما يعم  )) أصل العندية لهم أجرهم عند ربهم )) (( ربهم

املكان أو االلتزام كما تقول: عندي لفالن كذا وكذا؛ أي يف عهدي ويف ذميت له كذا وكذا، حىت وإن مل يكن له 

عند  اإلنسان يف ذمته وعهده؛ وهنا (( يلتزم به ؛ فالعندية قد يراد ا املكان وقد يراد به مايف مكانهعنده ذلك 
)) حيتمل معنيني؛ حيتمل أنه عند اهللا سبحانه وتعاىل ملتزم به والبد أن يعطيه؛ وحيتمل معىن آخر وكالمها  ربهم

ال ينايف ما هو صحيح أن الثواب هذا يكون يف اجلنة اليت عرش الرمحن سقفها وهذه عندية مكان، عندية مكان و 

  وااللتزام بالوفاء. سبق عندية العهد

)) ال خوف عليهم مما يستقبل والهم حيزنون على ما مضى؛  خوف عليهم وال هم يحزنونوال  قال: ((  

فاحلزن هو اهلم أو الغم مما وقع سابقا؛ واخلوف واهلم مما سيقع؛ فإذا كان هؤالء ال حيزنون على فائت وال خيافون 

فات النعيم كلية أو فات  من مستقبل كمل هلم من نعيم؛ ألن النعيم يكون فيه الندم احلزن على ما سبق إذا 

أيش؟ أمته وأكمله؛ لكن أنه كماله؛ إذا فات كلية يتمىن اإلنسان أنه عمل هلذا النعيم؛ أو فات كماله يتمىن 

هؤالء ال حيزنون أبدا حىت وإن كانوا يف منازل دون املنازل العالية فإم ال حيزنون؛ ألن كل واحد من أهل اجلنة 



واحد من أهل اجلنة يرى أنه ال أحد أنعم منه؛ ألنه على فرض أن يرى أحدا أنعم  يرى أنه ال أحد أنعم منه، كل

منه فإنه سوف حيزن وسوف يرى نفسه غري كامل النعيم؛ وأهل اجلنة ال يرى أنفسهم إال يف كامل النعيم؛ على 

نه عذابا ألجل أن ال العكس من أهل النار فإن أهل النار ـ والعياذ باهللا ـ كل واحد منهم يرى أنه ال أحد أشد م

   .  يتأسى بغريه؛ فإن اإلنسان إذا رأى أن غريه يعذب ولو مبثل عذابه تأسى به وهان عليه األمر

  


